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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
BIMtz – Batalhão de Infantaria Motorizado
CCO – Centro de Controle Operacional Ecosul
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CSR – Comitê de Segurança Rodoviária
DPRF – Departamento da Polícia Rodoviária Federal
ESEF / UFPel - Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas
FAERGS - Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul
Fenadoce – Feira Nacional do Doce
FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler
FURG – Universidade Federal do Rio Grande
GAC – Grupo de Artilharia de Campanha
GEENG – Gerência de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias
IFSUL – Instituto Federal Sul Rio-grandense
IMDAZ – Instituto de Menores Dom Antonio Zattera
ISO – International Organization for Standardzation
OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Specification
ONGs – Organizações não governamentais
PAP – Projeto Atletismo Pelotas
PER – Programa de Exploração das Rodovias
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PIB – Produto Interno Bruto
PP – Produtos Perigosos
PRF – Polícia Rodoviária Federal
RCMec - 12° Regimento da Cavalaria Mecanizada
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SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário
SESI – Serviço Social da Indústria
SJSS - Secretaria de Justiça Social e Segurança
SMED – Secretaria Municipal de Educação
SMR – Serviço Médico e Resgate
SNT – Semana Nacional de Trânsito
STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
STT – Secretaria de Transportes e Trânsito
SUINF – Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária
UCPel – Universidade Católica de Pelotas
VDM – Volume Diário Médio
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por objetivo apresentar os programas de gestão
social, ambiental e educacional desenvolvidos na Concessionária Ecosul no
segundo semestre de 2019.
Este

relatório

atende

014/2017/GEPRO/SUINF,
2066/2017/GEPRO/SUINF,

de
de

ao
27
27

de
de

disposto

no

Ofício

Circular

nº

novembro

de

2017,

no

ofício

nº

dezembro

de

2017,

no

ofício

n°

1199/2018/GEENG/SUINF, de 31 de agosto de 2018 e na Portaria nº 283, de 22 de
novembro de 2017, de modo a permitir a elaboração pela Gerência de Engenharia e
Meio Ambiente de Rodovias (GEENG) de Nota Informativa com as informações
consolidadas das concessionárias de rodovias federais e divulgá-la no sítio
eletrônico da Agência.
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2. A ECOSUL
A Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A – ECOSUL é uma
concessionária federal criada em 19 de janeiro de 1998 para administrar, sob o
regime de concessão, o Polo Rodoviário de Pelotas, formado pelas rodovias BR116/RS e BR-392/RS. A localização das rodovias que compõem o Polo pode ser
observada no mapa da figura 01.
A concessão iniciou-se em 15/07/1998, visando à operação, manutenção e
conservação de 457,3 km de rodovias até 03/03/2026.

Figura 1 – Polo Rodoviário de Pelotas
Fonte: Programa de Exploração das Rodovias – PER

O Polo Pelotas possui um tráfego anual de 11,1 milhões de veículos, sendo
formado por 14 municípios que juntos totalizam uma população aproximada de 848
mil habitantes e um PIB superior a R$ 21 bilhões, com uma economia fortemente
voltada para a agropecuária e serviços.
A Ecosul é uma empresa integrante do Grupo Ecorodovias e possui as
certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Conta também com dois
comitês formados por colaboradores, voltados para fins sociais e educacionais.
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O Comitê de Sustentabilidade é responsável pela condução dos projetos
sociais da Concessionária junto aos municípios que compõem o Polo Pelotas e
moradores lindeiros às rodovias.
Por outro lado, o Comitê de Segurança Rodoviária – CSR tem em seu escopo
a criação de campanhas, palestras e outras atividades relacionadas à segurança dos
motoristas, pedestres e usuários de modo geral das rodovias concedidas.
Além disso, a Concessionária possui também uma CIPA que promove ações
internas, voltadas aos colaboradores, visando o bem-estar, saúde e segurança.
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3. PROGRAMAS SOCIAIS

3.1 Campanha do Agasalho Ecosul
A Campanha do Agasalho Ecosul contabilizou 13 mil peças arrecadadas. A iniciativa
fez parte das ações de responsabilidade social da concessionária e na sua 17ª edição
chegou ao seu recorde, superando o teto de doações dos anos anteriores. “A solidariedade
da comunidade mais uma vez fez da campanha um grande sucesso, revertendo apoio a
centenas de famílias”. A Prefeitura de Pelotas recebeu um lote com 1,6 mil peças de roupas,
entregues pelo gerente de atendimento ao usuário da concessionária, Raul Boff ao
secretário de assistência social de Pelotas, Luiz Eduardo Longaray.
A dinâmica da campanha contou com o apoio de empresas que disponibilizaram
espaço para os pontos de coleta. Na zona urbana os locais de entrega foram no Diário
Popular, Rede Tchê Farmácias, Macro Atacado Treichel, G. Gotuzzo e SESI, além dos SAUs
– Serviço de Atendimento ao Usuário, em cinco diferentes pontos do Polo Pelotas. As 13 mil
peças de roupas foram direcionadas a entidades com reconhecimento de ajuda à
comunidade, entre elas a AAPECAN – Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, Rádio
Comunitária Imigrantes, Comunidade Evangélica Graça e Vida, Igreja Nossa Senhora da
Conceição (Canguçu), Paróquia Santa Tecla (Capão do Leão), Casa Made (Capão do Leão),
Prefeitura de Arroio Grande e Secretaria de Assistência Social (SAS) de Pelotas.

Figura 02 – Campanha do Agasalho
Fonte: Ecosul (Data: 07-08-19)

Figura 03 – Campanha do Agasalho
Fonte: Ecosul (Data: 07-08-19)

3.2 Aproximação com Stakeholders
Stakeholder é o termo que define as partes relacionadas de uma empresa. Para
aproximar esse universo às práticas de governança corporativa desenvolvidas na Ecosul,
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), imprensa, academia e órgãos de
segurança participaram de uma imersão na empresa. Durante dois dias os convidados
tiveram acesso a uma diversidade de temas que integram o cotidiano da concessionária. As
palestras das áreas de engenharia, operações e comunicação abordaram desde dados de
tráfego,

atendimento

ao

usuário,

segurança

viária,

compromissos

contratuais,

sustentabilidade, responsabilidade social, comunicação até repasses de ISS, entre outros.
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O município de Cristal, por exemplo, recebeu cerca de 64,8% do total de sua
arrecadação através do ISS destinado pela Ecosul. Os dados de redução de acidentes
também foram destacados. Em 2010 o número de acidentes chegou a 943 no ano. Foram
apresentadas as diversas campanhas de conscientização da Ecosul, que almejam a
constante redução destes números, que este ano caiu para 266 acidentes. A visita ao Centro
de Controle Operacional da Ecosul (CCO) permitiu uma visão prática do cotidiano de
atendimento aos usuários.
Alunos do Curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pelotas (UCPel)
participaram da visita. Para a professora Cristina Porciúncula, a iniciativa permite que o aluno
além de reconhecer toda dinâmica que envolve uma empresa de logística, possa entender
o papel amplo da comunicação em um ambiente corporativo. "Esse momento faz com que
o aluno possa relacionar a teoria que ele está aprendendo na universidade com o que é na
prática, tanto na comunicação interna como externa", observa. ntem (29) foi a vez de OAB,
imprensa e órgãos de seguranca. Para presidente da OAB, Paula Grill a iniciativa foi
excelente. "Não é só rodovia, mas toda questão ambiental e social que a concessionária
representa", resumiu.

Figura 04 – Aproximação com stakeholders
Fonte: Ecosul (Data: 29-10-19)

Figura 05 – Aproximação com stakeholders
Fonte: Ecosul (Data: 29-10-19)

3.3 Entrega de viaturas à PRF
A Ecosul fez a entrega de duas viaturas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
durante ato realizado na sede da concessionária, no km 511 da BR-116/RS, em Pelotas. O
Diretor Superintendente da concessionária, Fabiano Medeiros formalizou a entrega das
chaves ao Chefe da 2º Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Fábio Guilherme da Paz. A
iniciativa faz parte do convênio firmado entre concessionária e a União, por intermédio do
Ministério da Justiça (MJ) e mediação da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT).
A União é representada pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) no
convênio firmado desde 2014 e que tem como objetivo promover o aparelhamento
necessário à execução dos serviços de policiamento e apoio à fiscalização do tráfego nas
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rodovias administradas pela Ecosul. As viaturas são da marca Chevrolet Equinox, somando
o valor de R$ 269,7 mil. O total acumulado do convênio (2014/2019) é de R$ 2.230.499,79.
Segundo Fábio, os veículos estarão contribuindo diretamente para segurança dos
usuários da rodovia e policiais que trabalham nas estradas. “As novas viaturas contribuem
para o desempenho das nossas ações, dando confiabilidade para fazermos um bom
trabalho, com segurança”, destacou Fábio.
A integração entre PRF, ANTT e concessionária é de extrema importância para
manutenção da segurança nas rodovias do Polo Rodoviário Pelotas e se reflete na redução
do número de acidentes entre 2017 e 2018, que foi de 23%. Da mesma forma, a relação
entre janeiro e outubro de 2018 e o mesmo período deste ano, demonstra a redução de 7%
em número de acidentes. “Estes números nos dão a certeza de que o nosso empenho
conjunto, entre campanhas de conscientização e fiscalização, dá bons resultados”, avaliou
o Diretor Superintendente da Ecosul, Fabiano Medeiros.

Figura 06 – Entrega à PRF
Fonte: Ecosul (Data: 20-11-19)

3.4 Voluntariado da Ecosul
O encerramento do ano letivo ganhou ares de revitalização na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Bruno Blass, localizada no km 112 da BR-392/RS, em Canguçu. Um
grupo formado por 10 colaboradores da Ecosul participou esta semana de uma ação de
voluntariado com o objetivo de revitalizar a área externa do educandário que fica na zona
rural da cidade, 1º Distrito, próximo à praça de pedágio do Glória.
Com tintas e ferramentas em mãos, o grupo fez um cercado de madeira na área do
playground e coloriu o espaço que delimita a área de lazer dos 25 alunos da escola. Segundo
o integrante do Comitê de Sustentabilidade da concessionária, Kevin Valente, a horta
ganhou cobertura de sombrite, que permite com que os legumes e verduras estejam
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protegidos do sol. Para o diretor da escola, Claudiomar Pinto de Oliveira a ação tem um
enorme significado, e preenche uma lacuna existente entre escola e comunidade. “É um
trabalho que dá vida ao nosso ambiente e qualifica o espaço de recreação dos alunos”,
destaca. O serviço de roçada da grama e poda de galhos e árvores complementou a
iniciativa.
HISTÓRICO – A ação dos voluntários acontece anualmente. No ano passado o grupo
atuou na revitalização da praça e jardins. Brinquedos como gira-gira, balanço e escorregador
ganharam novas cores. Também foram construídos dois bancos, num total de quatro
previstos. O cenário da escola também ganhou uma nova placa e o jardim foi revitalizado
com o plantio de mudas de flores na entrada do local.

Figura 07 – Voluntários Ecosul
Fonte: Ecosul (Data: 06-12-19)
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4. PROGRAMAS EDUCACIONAIS
4.1 Treinamento de Capacitação de Terceiros sobre Controle de
Documentos QSSMA
Nos dias 10/07 e 17/12/2019 foi realizado no auditório da Sede Administrativa da
Ecosul o Treinamento de Capacitação de Terceiros sobre Controle de Documentos de
QSSMA, os quais são enviados pelos prestadores periodicamente. Este treinamento teve
como público alvo os colaboradores das empresas prestadoras de serviços que são
responsáveis pela preparação e envio dos documentos de QSSMA mensalmente. O objetivo
de tal treinamento foi reforçar a metodologia que a Ecosul utiliza para avaliar arquivos
enviados pelos prestadores, a qual está de acordo com a legislação vigente aplicável. Como
benefícios podem ser citados alguns exemplos, como: a redução de retrabalhos, o aumento
da produtividade e a redução de conflitos.

Figura 08 - Apresentação do Treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 10-07-19)

Figura 10 - Apresentação do Treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 17-12-19)

Figura 09 - Apresentação do Treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 10-07-19)

Figura 11 - Apresentação do Treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 17-12-19)
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4.2

Treinamento de NR5 – CIPA
Entre os dias 17 e 19/07/2019 ocorreu, no Auditório da Ecosul, o Treinamento de

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA da Ecosul, Gestão 2019/2020.
De acordo com a legislação vigente, anualmente deve ocorrer a formação da nova
CIPA e na sequência, todos devem receber o treinamento.

4.3 Treinamento de Brigadistas de Incêndio e Simulado de Abandono de
Área
Foi realizado no auditório da Sede Administrativa, nos dias 21 e 23/08/2019 o
Treinamento de Brigadistas de Incêndio para os colaboradores da Ecosul.
Durante o treinamento foram repassadas informações teóricas e também houve a
prática na utilização dos extintores de incêndio e hidrantes instalados na Sede
Administrativa.
Aproveitando a ocasião, realizou-se também, um simulado de Abandono de área do
prédio administrativo.

4.4 Dia da Árvore
Em alusão ao Dia da Árvore a Ecosul realizou diversas ações. Estas ocorreram entre
os dias 19 e 21/09/2019, abaixo segue cada uma das ações descritas de forma detalhada.

4.4.1 Unidade Móvel - EDUCAR
No dia 19/09/2019, a Coordenadoria de Sustentabilidade esteve presente na Sede do
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Fragata – Pelotas/RS onde estava
presente um grupo de aproximadamente 30 crianças e adolescentes os quais praticaram os
ensinamentos na unidade móvel do Projeto Educar - game educativo sobre trânsito. O
objetivo do Game é aprender brincando, além de apresentar os projetos desenvolvidos pela
empresa. O Game destaca, de forma lúdica, algumas importantes campanhas de
conscientização como: Quem Reflete, Salva Vidas; Educação Ambiental; Duas Rodas, Duas
Vezes Mais Atenção.
O universo onde se desenvolve o jogo é uma rodovia e o jogador assume o papel da
família Prudente, que viaja de férias rumo ao litoral através de uma versão abstraída da
malha rodoviária monitorada pela Ecosul. Durante o trajeto da viagem o jogador precisa
tomar decisões e realizar ações relacionadas aos temas de regras de trânsito,
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, entre outros. As escolhas do “motorista”
influenciarão diretamente no resultado final do jogo deixando claro que motoristas
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conscientes, aliados ao monitoramento da concessionária, são garantia de uma viagem
segura e tranquila.

Figura 12 – Utilização dos Games
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 13 – Utilização dos Games
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

4.4.2 Plantio na Horta do CRAS Fragata
Ainda no dia 19/09/2019, a Coordenadoria de Sustentabilidade visitou a horta
atualmente disponível na Sede do CRAS Fragata e que serve como objeto de estudo
interdisciplinar. Durante o cultivo da horta, os adolescentes discutem temas como
alimentação, nutrição e ecologia que aliados ao trato com a terra e plantas, geram situações
de aprendizagem reais e diversificadas.
Para tanto, visando o auxiliar o Centro, a Concessionária doou mudas de hortaliças
para o plantio no local, o que permitiu benefícios como a divulgação da importância da
produção e consumo de alimentos naturais pelos alunos.

Figura 14 - Mudas de hortaliças doadas
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 15 - Horta disponível no local
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)
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Figura 16 - Alunos durante o plantio na horta
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 18 - Confecção de placas de
identificação da horta
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 17 - Horta vertical disponível no local
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 19 - Horta disponível no CRAS Fragata
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 20 – Matéria da Revista Ecosul sobre a ação no CRAS Fragata
Fonte: Revista Ecosul Ano 9 – N° 66 nov/dez 2019
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4.4.3 Distribuição de sementes nativas nas Praças de Pedágios da
Ecosul
Finalizando as ações alusivas ao Dia da Árvore e para marcar a data, a Ecosul,
também realizou ações de sensibilização para motoristas. No dia 21/09/2019, ocorreu a
distribuição de 1.500 unidades de kits com sementes nativas, em todas as praças de pedágio
do Polo de Concessão da Ecosul.

Figura 21 – Kits de sementes distribuídas nas Praças de Pedágio
Fonte: Ecosul (Data: 21-09-19)

4.5 Treinamento Supervisão Ambiental do Polo de Concessão da Ecosul
para Inspeção de Tráfego
Nos dias 24 e 26/09/2019 os Inspetores de Tráfego formaram duas turmas para
receber um treinamento de Supervisão Ambiental do Polo de Concessão da Ecosul. Durante
este treinamento, os inspetores de tráfego receberam diversas informações relacionadas as
suas atividades diárias. Dentre estas orientações está a inspeção diária obrigatória das
caixas de contenção de produtos perigosos na Barragem Santa Bárbara com abertura de
registro da atividade. Importante citar que o treinamento contou com orientações teóricas
repassadas na Sede administrativa da Ecosul e também com verificação e treinamento in
loco (rodovia BR-116/RS km 522 a km 524). O objetivo deste treinamento foi garantir a
padronização e qualidade das atividades desenvolvidas pela inspeção de tráfego durante o
monitoramento do Polo de Concessão da Ecosul.
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Figura 22 - Orientações teóricas do treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 24-09-19)

Figura 23 - Orientações práticas do treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 24-09-19)

Figura 24 - Orientações práticas do treinamento
Fonte: Ecosul (Data: 26-09-19)

4.6 Treinamento de Reciclagem da NR10
Entre os dias 05 e 07/11/2019 foi promovido na Sede Administrativa o Treinamento de
Reciclagem da NR 10 para os colaboradores próprios e terceirizados que já haviam realizado
o treinamento de capacitação.
O objetivo do treinamento foi o atendimento a legislação vigente e a capacitação dos
colaboradores que executam atividades que envolvam eletricidade.

4.7 Palestra na Universidade Federal do Rio Grande – FURG
No dia 07/11/2019 representantes do setor de Sustentabilidade da Ecosul ministraram
uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, campus da cidade de São
Lourenço do Sul, para os alunos do curso de tecnologia em gestão ambiental.
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O tema da palestra foi “Sistema de Gestão Ambiental - Iniciativas Práticas e
Controles”, na ocasião foi apresentado aos alunos o sistema de gestão utilizado na
Concessionária.
O objetivo da ação foi a demonstração aos alunos de como podem ser aplicados na
prática as disciplinas aprendidas durante o curso.

Figura 25 – Apresentação do SGA aos alunos
Fonte: Ecosul (Data: 07-11-19)

Figura 26 – Apresentação do SGA aos alunos
Fonte: Ecosul (Data: 07-11-19)

Figura 27 – Matéria da Revista Ecosul sobre a palestra na FURG
Fonte: Revista Ecosul Ano 9 – N° 67 jan/fev 2020
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4.8 Unidade Móvel – EDUCAR na II Semana Cultural da Catedral
Metropolitana São Francisco de Paula em Pelotas/RS
No dia 19/09/2019, a Coordenadoria de Sustentabilidade esteve presente na II
Semana Cultural da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula em Pelotas/RS com a
unidade móvel do Projeto Educar - game educativo sobre trânsito. O objetivo do Game é
aprender brincando, além de apresentar os projetos desenvolvidos pela empresa. O Game
destaca, de forma lúdica, algumas importantes campanhas de conscientização como: Quem
Reflete, Salva Vidas; Educação Ambiental; Duas Rodas, Duas Vezes Mais Atenção.
O universo onde se desenvolve o jogo é uma rodovia e o jogador assume o papel da
família Prudente, que viaja de férias rumo ao litoral através de uma versão abstraída da
malha rodoviária monitorada pela Ecosul. Durante o trajeto da viagem o jogador precisa
tomar decisões e realizar ações relacionadas aos temas de regras de trânsito,
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, entre outros. As escolhas do “motorista”
influenciarão diretamente no resultado final do jogo deixando claro que motoristas
conscientes, aliados ao monitoramento da concessionária, são garantia de uma viagem
segura e tranquila.

4.9 Treinamento de Pré-Atendimento de Acidentes com Produtos Químicos
e Perigosos
Nos dias 27 e 29/11/2019 a Ecosul formou duas turmas para receber um treinamento
de Pré-Atendimento de Acidentes com Produtos Químicos e Perigosos. Como público alvo,
estiveram presentes colaboradores próprios da Ecosul e também prestadores de serviços.
O treinamento contou com informações teóricas e também com aplicação prática dos
conhecimentos adquiridos.
O objetivo do treinamento foi capacitar os participantes para que possam identificar e
realizar as ações necessárias aplicáveis as situações de Pré-Atendimento de Acidentes com
Produtos Químicos e Perigosos com total segurança.
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Figura 28 – Treinamento teórico
Fonte: Ecosul (Data: 27-11-19)

Figura 29 – Treinamento teórico
Fonte: Ecosul (Data: 27-11-19)

Figura 30 – Treinamento prático
Fonte: Ecosul (Data: 27-11-19)

Figura 31 – Treinamento prático
Fonte: Ecosul (Data: 27-11-19)

Figura 32 – Treinamento teórico
Fonte: Ecosul (Data: 29-11-19)

Figura 33 – Treinamento teórico
Fonte: Ecosul (Data: 29-11-19)
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Figura 34 – Treinamento prático
Fonte: Ecosul (Data: 29-11-19)

Figura 35 – Treinamento prático
Fonte: Ecosul (Data: 29-11-19)

4.10 Palestra sobre o SGI da Ecosul para alunos do curso Técnico em
Enfermagem do SENAC
No dia 18/12/2019 alunos do curso Técnico em Enfermagem da escola SENAC
Pelotas estiveram na Sede Administrativa para assistir a uma palestra sobre o SGI da
Ecosul.
Na ocasião foi apresentado aos alunos o Sistema de Gestão Integrado – SGI,
composto pelas NBR ISOs 9001, 14001 e OHSAS 18001, implantado na Concessionária.
O objetivo da ação foi a demonstração aos alunos sobre a complexidade da gestão
integrada em uma Concessionária de Rodovias.

Figura 36 – Alunos do SENAC na Ecosul
Fonte: Ecosul (Data: 18-12-19)

Figura 37 – Palestra na Ecosul
Fonte: Ecosul (Data: 18-12-19)

4.11 Cine Ecosul “Na mão certa”
No dia 13 de julho é comemorado o 29º aniversário da promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), a Ecosul, responsável pelo Polo Rodoviário Pelotas
realizou atividade lúdica em parceria com a Escola Bruno Blaas no dia 12 de julho de 2019,
apresentando material do Programa na Mão Certa, o filme “Que exploração é essa?”
produzido pelo canal Futura focando na temática do combate à exploração sexual de
crianças e adolescentes com dramaturgia de bonecos, cena do vídeo mostrado nas figuras
abaixo.

22

PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS – 2S19

Foi realizada uma conversa sobre o ECA (importância e prioridade de garantir os
direitos das crianças e adolescentes) e após momento de descontração com a exibição de
um filme de entretenimento. O Programa Na Mão Certa tem como principal objetivo
promover uma ampla união de esforços para acabar com a exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias brasileiras, a Ecosul como mantenedora do programa realiza
ações para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas.
Participaram do evento em torno de 30 pessoas entre professores, alunos e pais, conforme
figuras abaixo.
Evento: Cine Na Mão Certa - Cinema na Escola
Data: 12/07/2019 (sexta-feira)
Local: E.E.E.F. Bruno Blaas (BR 392/RS km 112,80 – Canguçu/RS)
Horário: 14h às 16h
Atividade:


Apresentação de vídeo do Programa na Mão Certa – Que Exploração é essa?

Figura 38 – Cena abertura filme “Que Exploração É Essa?”
Fonte: Programa Na Mão Certa (Data: 12-07-19)
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Figura 39 – Cena do filme “Que Exploração É Essa?”
Fonte: Programa Na Mão Certa (Data: 12-07-19)

Figura 40 – Conversa sobre o ECA
Fonte: Ecosul (Data: 12-07-19)
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Figura 41 – Apresentação do vídeo “Que Exploração É Essa?”
Fonte: Ecosul (Data: 12-07-19)

4.12 Passeio ciclístico – Pelotas/RS
No dia 04 de agosto de 2019 foi realizado passeio ciclístico alusivo à liberação da
duplicação da BR-116/RS, trecho entre Pelotas/Turuçu. O evento foi organizado pela
unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do
Sul (DNIT/RS). Conforme o DNIT a liberação no dia 12/08/2019 de um trecho de 47
quilômetros duplicados da BR-116/RS ao tráfego irá mudar a configuração do trânsito da
rodovia, para garantir a segurança foram realizadas reuniões comunitárias e atividades em
escolas da região, dentro destas ações o passeio ciclístico, com o intuito de fomentar a
importância da conduta responsável de todos em seus diferentes meios de locomoção, foi
realizado em um percurso 19,5 quilômetros da BR-116/RS.
A Ecosul participou do evento com a campanha “Quem Reflete, Salva Vidas”, com o
objetivo de alertar e orientar os condutores de bicicletas sobre a importância de “ver e ser
visto” ao trafegarem nas rodovias, foram instaladas películas refletivas adesivas, que
refletem a luminosidade dos faróis dos veículos automotores, proporcionando visualização
noturna e desta forma a prevenção de acidentes, mostrado nas figuras abaixo. Participaram
do evento mais de 80 ciclistas.
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Figura 42 – Flyer de divulgação do evento
Fonte: DINT/STE (Data: 04-08-19)

Figura 43 – Adesivagem de bicicletas
Fonte: Ecosul (Data: 04-08-19)
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Figura 44 – Adesivagem de bicicletas
Fonte: Ecosul (Data: 04-08-19)

Figura 45 – Concentração dos participantes
Fonte: Ecosul (Data: 04-08-19)
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4.13 Treinamento com cordas
As equipes de atendimento médico do Serviço Médico e Resgate (SMR/Ecosul) e
inspeção de tráfego da Ecosul participaram de treinamento nos dias 04 e 05 de setembro de
2019, na BR 392/RS km 60, na ponte desativada sobre o Canal São Gonçalo. A atividade é
uma reciclagem com foco no resgate em locais íngremes ou em declive, com a utilização de
cordas. Foram repassadas várias técnicas, para dar total condição da equipe realizar o
resgate das vítimas com agilidade e segurança, mesmo em locais de difícil acesso. O
treinamento foi ministrado pelo Diretor de Operações/SMR Adão Rodrigues Maciel e o
Gerente de Operações/SMR Júlio Cesar Veloso, para os 74 integrantes da equipe que
realiza o atendimento médico do Polo Rodoviário Pelotas e 13 inspetores de tráfego da
concessionária.

Figura 46 – Treinamento de corda
Fonte: Ecosul (Data: 04-09-19)

Figura 47 – Treinamento de corda
Fonte: Ecosul (Data: 04-09-19)
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Figura 48 – Orientação de técnica de resgate de vítimas
Fonte: Ecosul (Data: 04-09-19)

Figura 49 – Treinamento de resgate de vítimas em superfície íngreme
Fonte: Ecosul (Data: 04-09-19)

4.14 Dia Nacional do Caminhoneiro
Em 2009 o presidente em exercício José Alencar institui o dia 16 de setembro como
o Dia Nacional do Caminhoneiro (definido pela Lei 11.927/2009). A Ecosul como um parceiro
mantenedor do Programa na Mão Certa, que tem como principal objetivo promover uma
ampla união de esforços para acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias brasileiras, realiza atividades para prevenir e enfrentar a violência infantil. Para
celebrar a data de 16/09/2019 foi realizada a distribuição de 5.000 folders alusivo ao evento
nas Praças de Pedágio da concessionária, os folhetos com informações para o caminhoneiro
sobre o cenário da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas e, ao mesmo
tempo, convidando-o a fazer parte da rede de proteção atuando como agente de proteção
dos direitos de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.
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Figura 50 – Folder Dia Nacional do Caminhoneiro
Fonte: Programa Na Mão Certa (Data: 16-09-19)

Figura 51 – Entrega dos folders
Fonte: Ecosul (Data: 16-09-19)

Figura 52 – Entrega dos folders
Fonte: Ecosul (Data: 16-09-19)
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Figura 53 – Entrega dos folders
Fonte: Ecosul (Data: 16-09-19)

4.15 Semana Nacional do Trânsito (SNT 2019)
Anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro é comemorada a Semana Nacional
do Trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O objetivo da SNT é
conscientizar a sociedade criando um ambiente favorável ao compromisso com a
“valorização da vida”, focando no desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no
sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos com o objetivo de orientar a sociedade
para hábitos seguros no trânsito. A Ecosul realizou diversas atividades para celebrar a
semana.
A Concessionária promoveu campanha com o slogan “De carona com o respeito,
todo mundo chega bem”, a criação do layout foi realizada pela agência Mark+ de Pelotas/RS,
com mostrado nas figuras abaixo.

Figura 54 – Layout da Campanha
Fonte: Ecosul (Data: 18-09-19)
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Figura 55 – Layout da Campanha
Fonte: Ecosul (Data: 01-05-19)

4.15.1 Divulgação nas Praças de Pedágio
Nas Praças de Pedágio do Polo Rodoviário Pelotas foram instalados banners
alusivos à campanha SNT 2019, com o tema “de carona com o respeito, todo mundo
chega bem”, as lonas foram instaladas na frente das cabines de pagamento da tarifa,
como observado nas figuras abaixo. A imagem nos banners apresentava a
importância dos dispositivos de segurança para crianças.

Figura 56 – Divulgação da campanha nas estruturas em frente as cabines de pagamento.
Fonte: Ecosul (Data: 25-09-19)
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Figura 57 – Divulgação da campanha nas estruturas em frente as cabines de pagamento.
Fonte: Ecosul (Data: 25-09-19)

4.15.2 Divulgação nas redes sociais
A concessionária dispõe de serviços de informações aos usuários através de
diversos canais de comunicação, onde, o usuário poderá por diversos meios
encontrar informações pertinentes à Concessão, como em casos de interrupções de
pista, obras, condições meteorológicas, entre outros.

A Ecosul utiliza o twitter

@ecosul como canal de comunicação com o usuário da rodovia por ser uma
ferramenta de rápida propagação. As mensagens no twitter são postagens de
comunicados como avisos de: acidentes, direcionamento do tráfego, gerenciamento
de grandes incidentes, aviso de obras, mensagens educativas, condições climáticas,
entre outros. No facebook através da fan page “Sou Motorista do Bem” como um
canal de comunicação com informações institucionais para conhecimento dos
usuários. As publicações neste canal são referentes aos projetos e campanhas de
cunho social e educativo realizados pela concessionária. Foram realizadas
postagens alusivas à SNT 2019 com dicas de segurança.
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Figura 58 – Postagem na fan page “Sou Motorista do Bem – Ecosul”.
Fonte: Facebook Ecosul (Data: 25-09-19)

Figura 59 – Postagem na fan page “Sou Motorista do Bem – Ecosul”
Fonte: Facebook Ecosul (Data: 23-09-19)

4.15.3 Blitz educativa – Pelotas/RS
No dia 18 de setembro de 2019 foi realizada blitz educativa na cidade de
Pelotas/RS, a primeira atividade alusiva à Semana Nacional do Trânsito 2019,
ocorreu das 14h30 às 16h30, com a participação da Ecosul, Secretaria de Transporte
e Trânsito de Pelotas (STT), Centros de Formação de Condutores União e Drive Car,
Sest/Senat e Rádio MaisNova. A ação ocorreu na avenida Ferreira Viana - em frente
ao Shopping Pelotas, foram abordados 300 motoristas com foco na conscientização
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e orientação para não utilização do celular ao volante, como mostrado nas figuras 24
e 25.

Figura 60 – Distribuição de material e orientação aos motoristas
Fonte: Ecosul (Data: 18-09-19)

Figura 61 – Equipe que realizou a blitz educativa.
Fonte: Ecosul (Data: 18-09-19)

4.15.4 Palestra de segurança viária – Pelotas/RS
No dia 19 de setembro de 2019 foi realizada apresentação de segurança no
trânsito para os alunos do CRAS/Fragata em Pelotas/RS. O Centro de Referência
em Assistência Social Fragata (CRAS/Fragata) conta com 8 mil famílias cadastradas
para receber os serviços oferecidos no local. A entidade é dirigida pela Secretária
Municipal de Assistência Social e oferece apoio a grupos de idosos, mulheres e conta
com atendimento integral às famílias em situação de vulnerabilidade social. No
serviço de convivência o atendimento é direcionado a crianças de cinco a 17 anos,
onde estão cadastradas 31 famílias. Os pequenos frequentam atividades
socioeducativas – um trabalho complementar a escola que ocorre no turno inverso
às aulas.
A palestra sobre orientação no trânsito foi conduzida pelo supervisor de
tráfego da Ecosul, Lissandro Robaina, que alertou sobre os cuidados que devemos
ter diariamente no trânsito, seja como condutor ou pedestre. Após ouvirem as dicas,
o grupo praticou os ensinamentos na unidade móvel do Projeto Educar - game
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educativo sobre trânsito. Participaram da atividade cerca de 30 crianças (entre 7 e
13 anos), como apresentado nas figuras abaixo.

Figura 62 – Apresentação de segurança aos alunos do CRAS/Fragata.
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

Figura 63 – Apresentação de segurança aos alunos do CRAS/Fragata.
Fonte: Ecosul (Data: 19-09-19)

4.15.5 Projeto Infantil no Trânsito
Nos dias 23 e 24 de setembro de 2019 foram realizadas apresentações
especiais do Projeto Educação Infantil no Trânsito, para alunos do Colégio Gonzaga
de Pelotas/RS. O projeto foi criado em 2008 com o objetivo de educar os futuros
motoristas para respeitar as regras de trânsito, uma minipista foi projetada na sede
administrativa da concessionária, com faixa de sinalização, placas de trânsito e
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miniveículos, que são conduzidos pelas próprias crianças, possibilitando que sejam
vivenciadas situações semelhantes às que ocorrem na rodovia.
As atividades aconteceram das 14h às 16h, com uma palestra lúdica e
atividades práticas na minipista, onde os pequenos motoristas vivenciaram a
dinâmica do trânsito, participaram cerca de 80 crianças entre 5 e 7 anos, a atividade
ocorreu na sede da Ecosul, conforme figuras abaixo.

Figura 64 – Apresentação de segurança no trânsito para os alunos.
Fonte: Ecosul (24-09-19)

Figura 65 – Alunos pilotando os carrinhos elétricos na minipista.
Fonte: Ecosul (24-09-19)

4.15.6 Divulgação em jornais locais
Durante a SNT 2019 foram realizadas inserções da campanha em jornais de
circulação no Polo Pelotas, os anúncios foram veiculados nos jornais: Diário Popular,
com sede na cidade de Pelotas e possuí tiragem de impressões de 21.000
exemplares, além da versão online, cidades em que o jornal circula: Pelotas/RS,
Candiota/RS,

Pinheiro

Machado/RS,

Arroio

do

Padre/RS,

Camaquã/RS,
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Canguçu/RS, Capão do Leão/RS, Chuí/RS, Cristal/RS, Herval/RS, Jaguarão/RS,
Morro Redondo/RS, Pedras Altas/RS, Pedro Osório/RS, Piratini/RS, Rio Grande/RS,
Santa Vitória do Palmar/RS, Santana da Boa Vista/RS, São Lourenço do Sul/RS e
Turuçu/RS, conforme site “Grupo de Diários”; e no jornal Diário da Manhã com
tiragem de 10.800 exemplares, circulando em aproximadamente 22 municípios da
chamada Zona Sul do Rio Grande do Sul (Pelotas/RS, Rio Grande/RS, São Lourenço
do Sul/RS, Capão do Leão/RS, Turuçu/RS, Morro Redondo/RS, Herval/RS,
Cerrito/RS, Arroio Grande/RS, Arroio do Padre/RS, Canguçu/RS - para citar alguns)
informação coletadas no site “Wikipédia”.
Fonte – tiragem e abrangência jornais:
http://www.grupodediarios.com.br/jornais-diarios-rs/diario-popular/conheca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_da_Manh%C3%A3_(Pelotas).

Figura 66 – Indicadores Ecosul
Fonte: Ecosul (31/05/2019)

4.15.7 Saúde na Estrada SNT 2019 – Capão do Leão/RS
No dia 25 de setembro de 2019 foi realizada ação de saúde na BR 116/RS km
529 em Capão do Leão/RS, O programa Saúde na Estrada foi criado em 2002 para
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atender as necessidades básicas de saúde dos motoristas que circulam pelas
rodovias do Polo Rodoviário de Pelotas, em especial os caminhoneiros.
São ofertados aos viajantes exames gratuitos para que verifiquem suas
condições básicas de saúde: exames de glicose, pressão arterial e orientações para
um trânsito seguro. Participaram do evento 31 pessoas com idade entre 20 e 65
anos, como mostrado abaixo.
Também foi realizada campanha de adesivagem “Quem Reflete, Salva Vidas”
com adesivo refletivo para bicicletas garantindo maior visibilidade a bicicleta durante
o período noturno. Foram adesivadas 7 bicicletas.

Figura 67 – Indicadores Ecosul
Fonte: Ecosul (31/05/2019)

Figura 68 – Indicadores Ecosul
Fonte: Ecosul (31/05/2019)

4.16 Romaria Nossa Senhora de Guadalupe – Pelotas/RS
No dia 20 de outubro de 2019 ocorreram as festividades da 34ª Romaria de
Nossa Senhora de Guadalupe, no Santuário de Guadalupe, localizado no km 88 da
BR 392/RS, na Cascata, 5º Distrito de Pelotas/RS. Romaria organizada pela Mitra
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Arquidiocesana de Pelotas, iniciando às 7h, com a Missa na Catedral Metropolitana
São Francisco de Paula, seguindo a procissão motorizada com o Quadro-Imagem
da Padroeira ao Santuário da Cascata.
A concessionária apoiou o evento disponibilizando suporte aos usuários com
alguns recursos para atendimento, entre eles uma viatura de supervisão responsável pela operação no local, e outra de tráfego - para atender às
necessidades que exijam deslocamento e rapidez. Para o apoio mecânico aos
veículos, um guincho leve esteve no local. E uma ambulância de Resgate para
atendimento aos romeiros e usuários da rodovia. Conforme a organização do evento
passou pelo local aproximadamente 30 mil romeiros.

Figura 69 – Equipes da concessionária e PRF no local.
Fonte: Ecosul (Data: 20-10-19)

Figura 70 – Equipes da concessionária e PRF no local.
Fonte: Ecosul (Data: 20-10-19)
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Figura 71 – Romeiros chegando ao local.
Fonte: Ecosul (Data: 20-10-19)

Figura 72 – Romeiros chegando ao local.
Fonte: Ecosul (Data: 20-10-19)

4.17 Campanha Educativa – Dicas de Segurança
No mês de dezembro de 2019 a Ecosul iniciou campanha educativa para os
usuários da rodovia com dicas para uma viagem segura.
Campanha visando a redução dos acidentes nas rodovias do Polo Rodoviário
Pelotas, com dicas para uma viagem segura. Abordando temáticas que podem
causar acidentes como o uso do celular ao volante e a importância da utilização dos
dispositivos de segurança para criança e do farol baixo ligado durante toda a viagem.
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A Concessionária veiculou a campanha de orientação aos usuários nas
mídias digitais twiter (@ecosul) e na fan page do facebook (Sou Motorista do Bem)
e também em sites de jornais locais.

Figura 73 – Dicas de segurança veiculadas no jornal Diário Popular – Ed. dos dia 24, 25 e
26/12/19.

Fonte: https://www.diariopopular.com.br/pageflip/index.php?n_sistema=3187&id_album=Mjc5NQ (Data: 24-12-19)

Figura 74 – Dicas de segurança veiculadas no site CanguçuOnline.

Fonte: https://www.cangucuonline.com.br/publicidade/ecosul/ (25-12-19)
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5. ANEXOS
Não há anexos no presente relatório.
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6.

Termo de Encerramento
O presente Relatório Mensal se completa com 44 (quarenta e quatro) páginas

devidamente identificadas e numeradas.
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